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Belangrijke data:
Donderdag 7 april
Vrijdag
8 april
Donderdag 14 april
Vrijdag
15 april
Zondag
17 en maandag 18 april
Dinsdag
19 april
Donderdag 21 april
Donderdag 21 april
Vrijdag
22 april
Woensdag 27 april

Uitgifte Info nummer 15
Peuterochtend op de Slagkrooie
Paasviering
Goede vrijdag
Pasen
Leerlingen hele dag vrij
Oud papier
Uitgifte Info nummer 16
Koningsspelen leerlingen 11:45 uur vrijdag
Koningsdag – vrije dag

Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7

Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7

KOM – Kind op Maandag
Marcus 8: 27 – 9: 29 - Op je tenen
Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig zijn, iets willen zien,
maar ook ergens je best voor doen. In de verhalen van deze week praat
Jezus met zijn leerlingen over wie hij is. Je moet ‘op je tenen staan’ om
daar iets van te begrijpen. Op een hoge berg verandert Jezus van gedaante
en verschijnen Mozes en Elia. Terug beneden geneest Jezus een zieke jongen.

Marcus 10: 13 – 27 en 35 - 45 - De hoofdprijs
Jezus laat de kinderen bij zich komen; voor zulke mensen is het koninkrijk van God.
Als een rijke man komt vragen hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven,
vertelt
Jezus hem dat hij al zijn rijkdom weg kan doen. Dan krijgt hij echt de hoofdprijs!
Onderweg naar Jeruzalem vragen twee leerlingen of ze later een ereplaats naast
Jezus
zullen krijgen. Jezus vertelt dat je in Gods ogen belangrijk bent als je anderen
dient.

Vervanging juf Petricia
Er is bekend wie de vervanging van juf Petricia gaat doen als zij met zwangerschapsverlof gaat. De vervanging wordt
gedaan door Sandra Katerberg. Zij stelt zich hieronder voor.
Juf Margriet zal ook wat taken van juf Petricia op zich nemen.

Even voorstellen

Hallo allemaal,
Van de mei- tot de herfstvakantie mag ik juf Petricia vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Mijn naam is
Sandra Katerberg, 47 jaar, en heb ervaring als directeur in Gees en in Dalerpeel. Ik heb dat op een lager pitje gezet
toen ik vier jaar geleden in de gemeenteraad van Coevorden kwam. Dat is nu weer gelukt, jullie hebben de borden in
het dorp en de flyers met mijn foto en slogan ‘Voor onze jeugd’ vast wel
gezien. In de tussentijd ben ik voor Fiers beschikbaar gebleven om allerlei
verschillende taken te doen. En zo mag ik nu naar Schoonoord en de Kiel.
Daar heb ik veel zin in!
Met mijn man en onze dochter en zoon woon ik op een melkveebedrijf in
Diphoorn. De familie Katerberg van de Slenerweg zijn mijn zwager,
schoonzus en nichtjes. Met twee van hen deel ik het plezier in volleybal, wat
ik in mijn vrije tijd graag doe bij VCSleen. Als het zover is dat ik ga starten op
de scholen, dan zal ik laten weten welke dagen ik waar aanwezig ben.
Als het nodig is, ben ik vijf – of zeven – dagen per week bereikbaar en kom ik
waar ik moet zijn. Juf Petricia zal mij van te voren helemaal bijpraten over
het reilen en zeilen van de scholen. Ik zal me aan de kinderen voorstellen en
vrijdag 29 april ben ik van de partij bij het jubileumfeest. Graag tot ziens!
Sandra Katerberg

Audit
Deze maand zijn meester Hans (directeur binnen Fiers), juf Dorinda (van
de Slagkrooie) en juf Tineke op klassenbezoek geweest bij onze
leerkrachten van beide scholen. In oktober was er ook al een audit.
Tijdens dit bezoek gingen zij met een formulier (waar de lesfasen op
staan) bij de leerkrachten kijken. Het was te zien dat de leerkrachten zich
ontwikkeld hebben na het vorige audit bezoek. Wat mooi om te zien dat
wij als team ons ontwikkelen! De vervolg stap is dat de collega's bij
elkaar gaan kijken, zodat wij, als team, ons zelf blijven ontwikkelen.

Flessenactie alleen morgen nog!
Wat gaat het goed met het inleveren van lege flessen. Zo kwamen de kinderen allemaal met een goede buit op
school om geld in te zamelen voor Oekraïne. De flessenactie loopt tot morgen: 25 maart.

Fietsenkeuring
Afgelopen maandag kwamen een aantal vrijwilligers van Veilig
Verkeer om de fietsen van de kinderen te controleren. Veel
kinderen hebben de OK-sticker gekregen omdat hun fiets in
orde was. De kinderen kunnen weer veilig fietsen door de Kiel,
Schoonoord en omgeving.

Nieuws uit de groepen
Maandag 14 maart zijn groep 3 en 4 naar de
voorstelling 'Meneer B gaat naar de maan'
geweest. Wat hebben we genoten van Meneer B!

Vandaag zijn we met groep 7 naar Corpus geweest. We hebben met de Kinderpostzegelactie namelijk super veel
verkocht en wonnen daarmee dit reisje. Een reis door de mens. Het was een geweldige dag!

